
Notera att alla dessa olika förmågor kan tränas på många olika sätt; det viktiga är var övningens fokus ligger. 
Exempel: Om vi vill bedriva Grundträning med fokus dribbling så skulle detta kunna ske utan försvar, men 
också i lekform. Om tränaren lägger tonvikt vid hur saker ska utföras (t.ex. ”hårda studs”) och spelarna får 
många tillfällen att försöka tillämpa detta är övningen Grundträning. 

Var bör fokus i träningen ligga? 
Det är väldigt viktigt att inte bara träna på rätt saker utan också att 

spendera rätt mängd tid på olika saker. 

Grundträning 
Träningen fokuserar på 

hur och/eller varför man 
gör något. Om spelarens 
förståelse för hur och 

varför man t.ex. dribblar 
ökar så är detta en del av 

Grundträningen. Detta 
lägger grunden för att 
kunna ta åt sig mer 
avancerad träning. 

Färdighet  
Träningen fokuserar på 
när man gör något. Om 

en spelare gör en 
crossover när den blir 

stoppad av en försvarare 
besitter hen färdigheten 

crossover. Notera att 
beslutsfattande kräver 

att flera alternativ finns 
och man måste göra rätt 

val beroende på 
situationen.  

Strategi 
Träningen fokuserar på 
vad man vill göra. Att 
lära sig grundläggande 
samarbetsrörelser och 

mönster eller 
rollfördelning på planen 
är exempel på träning 
med strategi i fokus.

Taktik  
Träningen fokuserar på 
specifika, kortsiktiga 

anpassningar, exempelvis 
att justera sitt anfallsspel 

baserat på hur helgens 
motståndare spelar 

försvar. 



 

 
 

Majoriteten av träningen bör ske i form av lekar, med fokus på att spelarna på ett roligt sätt ska lära sig 
grundläggande rörelser som de kommer ha nytta av inom idrott och fysisk aktivitet i allmänhet. Basket 
används som ett verktyg för att lära spelarna rörelser såsom exempelvis att springa framåt, bakåt och i 
sidled, böja på benen och hoppa. 

U7-8

Grundträning

60% 
rörelsekompeten

s

20% 
basketteknik

Färdighet

20% individuellt 
beslutsfattande



Majoriteten av träningen bör ske i form av lek och spel, med fokus på att spelarna på ett roligt sätt ska lära 
sig grundläggande rörelser och basketfärdigheter. Beslutsfattandet består av enkla beslut som uppstår i 
spelet och spelarna kan förstå: Ska jag passa eller skjuta? Ska jag dribbla höger eller vänster? Notera att 
även individuellt beslutsfattande kan involvera flera spelare (t.ex. ett alternativ att passa bollen till 
någon), men fokus ligger på vad jag ska göra i förhållande till min försvarare.

U9-10

Grundträning

30% 
rörelsekompeten

s

40% 
basketteknik

Färdighet

20% individuellt 
beslutsfattande

10% flera 
spelare



Träningen består till största del av spel och lek. Basketspecifik träning tar större plats, med fokus på att lära 
sig tillämpa basketteknik i en mer matchlik kontext. Detta gör beslutsfattande till en viktig del av träningen. 
Det grundläggande samspel som introduceras fokuserar på att lära sig utnyttja planens ytor för att få 
utrymme att tillämpa sina färdigheter. 

U11-12

Grundträning

20% 
rörelsekompeten

s

20% 
basketteknik

Färdighet

30% individuellt 20% flera spelare

Strategi

10% 
grundläggande 
anfall & försvar



Största del av träningen sker i form av anpassat spel (t.ex. en-mot-en eller smålagsspel). Att lära spelarna 
tillämpa sin grundläggande teknik i matchkontext är huvudfokus. Spelarna utökar sin förståelse för ytor, 
avstånd och samspel, samt ges nya alternativ att använda sig av. Uppvärmning och/eller nedvarvning används 
för att förfina spelarnas grunder.  

U13-14

Grundträning

25% förfining

Färdighet

20% individuellt 25% flera spelare

Strategi

30% utöka 
verktygslådan



Största delen av träningen består av spel eller anpassat spel. Allt fler spelare kommer börja uppvisa 
kreativitet både med sina individuella färdigheter och i samspelet, vilket bör uppmuntras. Samspelet formas 
till en mer sammanhängande spelidé som ger utrymme för spelarna att utnyttja både individuella färdigheter 
och eget beslutsfattande. Senare i denna fas kan mer avancerade koncept såsom zonförsvar/anfall, press 
breaks e.dyl. introduceras med omdöme.  

U15-16

Grundträning

25% förfining

Färdighet

20% individuellt 
och/eller flera 

spelare

Strategi

25% utveckla 
samspelet

10% 
introducera 
avancerade 

koncept

Taktik

10% 
motståndarnas 

styrkor och 
svagheter


